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ROMÂNIA  
JUDEŢUL SĂLAJ  
COMUNA CRASNA  
P R I M A R  

DISPOZIŢIA  Nr.326. 
Din data de 02.09.2022. 

Privind convocarea ședinței extraordinare a  Consiliului Local al comunei Crasna  
pe data de  07.09.2022, orele 14,00 

 
Primarul comunei Crasna; 

Având în vedere prevederile art.133  alin.(1), art.134 și art.135 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

D I S P U N :  
 

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Crasna în şedinţă extraordinară pe data 
de 09.09.2022, orele 14,00 la sediu, loc.Crasna nr.13, jud. Sălaj, desfășurată cu participarea fizică a 
consilierilor locali, în sala de ședințe a Consiliului local, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa 
la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta. 

 (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Crasna prin afişare la 
sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1) și pe pagina de internet a unităţii administrativ-
teritoriale. 

Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 
Comunei Crasna – Secretar general, fiind transmise, în condiţiile legii, prin poșta electronică, 
consilierilor locali, prin grija secretarului general al comunei Crasna. 
 (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Crasna, conform anexei prevăzută la art. 1. 
 (3) Membrii Consiliului Local al comunei Crasna sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 
  Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Sălaj, Secția 
Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul general al 
comunei. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu:  
- Instituţia Prefectului judeţului  Sălaj; 
- Domnilor consilieri; invitaţilor la şedinţă; 
- Dosar dispoziţii. 
 
 
PRIMAR,              Contrasemnează, 

         Secretarul general al comunei Crasna, 
     KOVACS ISTVÁN                               Lazar Veturia 
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Anexă 
La Dispoziția nr.326. 

Din data de 02.09.2022. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
a şedinţei extraordinare a  Consiliului Local al comunei Crasna  

pe data de 07.09.2022, orele 14,00 la sediu, loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022  
        Inițiator: Kovacs Istvan - primar  
2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi 
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna   
        Inițiator: Kovacs Istvan - primar  
3. Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul 
Prefectului Județului Sălaj 
        Inițiator: Kovacs Istvan - primar     
4. Proiect de hotărâre  pentru completarea art.2 și art.5 al Hotărării consiliului local Crasna 
nr.53/12.05.2022 privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului 
Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei 
Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect 
  Inițiator: Kovacs Istvan - prima 
5. Diverse.  
 

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din Codul 
administrativ, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 

a) Compartiment buget- contabilitate – resurse umane: 1 
b) Compartiment impozite și taxe locale, înregistrare vehicule: 2 
c) Compartiment fond funciar: 3 
d) Compartiment achiziții publice:4 
 
Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din Codul 

administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 
1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism: 1, 2, 

3,4 
2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, protecție copii, tineret şi 

sport: 2 
3. Comisia pentru muncă şi protecție socială, juridică şi de disciplină, protecția mediului şi turism: 2 
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